18ΒΕ0003940108 2018-11 -02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6ΠΥ.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τμήμα : Οικονομικό
Γραφείο : Προμηθειών
Πληροφορίες : Ζερβάκου Ευανθία
Μολάοι Τ.Κ. 23052
Τηλέφωνο : 27323-60140

Μολάοι: 02/11/2018
ΑΠ: 6169

Ε-ιπαίΙ: ΡΓθΐπίΐΗβί65 @Ιιο5ΐτιοΙ·αΓ

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας-Νοσηλευτική

Μονάδα Μολάων προτίθεται να προβεί σε

επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών:

Αποξήλωση και αντικατάσταση
φρεατίων,αποχέτευσης και πλακιδίων
στο χώρο των μαγειρείων της
Ν. Μ. Μολάων.
Συνολικό Μήκος σχαρών προς
αντικατάσταση: 19 μέτρα
Φρεάτιο προς αντικατάσταση:
50χ40χ35απ (μχπ)
Πλακάκια προς αντικατάσταση: 20
τετραγωνικά μέτρα
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Ενδεικτικές Διαστάσεις για Κανάλια πλαστικά με μεταλλική σχάρα:
Διαστάσεις

Πλάτος

Ύψος

Μήκος

Πλάγια
απορροή

Απορροή από
κάτω

135
(εσωτερικό
94)

120
(εσωτερικό
75)

1000

σε Φ75

σε Φ75,Φ100

( γ π γ ϊί )

Τα κανάλια να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυβυνιλοχλωρίδιο (Ρ\/Θ) και
οι σχάρες να είναι γαλβανισμένες εν θερμώ.
ΙΐΊ I :■ί μ
Τα κανάλια να έχουν την δυνατότητα γωνιακής σύνδεσης χωρίς ειδικό εξάρτημα.
Τα κανάλια να έχουν την δυνατότητα κάθετης απορροής Φ75,Φ100 και πλάγιας απορροής με
ειδικό τερματικό.
Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικού & ΒΙΤ.
Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν έχουν ως:
• Αποξήλωση περιμετρικού φρεατίου, εσωτερική επισκευή και τοποθέτηση νέων καναλιών.
• Αποξήλωση μαντεμένιου φρεατίου διαστάσεων 50χ40οιτι (μχπ) και τοποθέτηση καινούργιου.
•Αποξήλωση σπασμένων πλακιδίων και τοποθέτηση καινούργιων.
• Αποξήλωση και κατάργηση μαντεμένιου φρεατίου διαστάσεων 40χ40οιτι (μχπ), τοποθέτηση
νέας γραμμής Φ50 για αποχέτευσης της λόντζας (περίπου 1,5 μέτρο) και τοποθέτηση πλακιδίων.
Απαραίτητη προϋπόθεση η αυτοψία του χώρου πριν την κατάθεση της οικονομικής
προσφοράς.
Η

συνολική

προϋπολογισθείσα

δαπάνη

ανέρχεται

στο

ποσό

των

2,000,00€

συμπεριλ/νου του Φ.Π.Α

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ.
2.

Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό πρωτοκόλλου του Αιτήματος
μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).

3.

Να αναφέρετε την χρονική διάρκεια ισχύος της προσφορά σας.

4.

Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται .

5. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή .

6 . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις
09/11/2018,

και

ώρα

14:00

μ.μ.

στη

Γραμματεϊα-Πρωτόκολλο

της

Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων.
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Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίαε νννν\Λ/.Ηο$ρΐ9 ΐ<.αΓ και στο νννννν.θρΓοουΓβιτίθηΙ.ςον.ςΓ

Για το Γραφείο Προμηθειών
Της Ν Μ , Μολάων
ΖερβεϊκόδΤϊύανθία

Διοικητικού
,ιου Σοφία
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